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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. december 14-én

megtartott  rendkívüli  nyílt  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila Károly, Buzási Beáta, Mohai Istvánné, Nagy József 
Ödön, Nyikos István, Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző, Viplak Tibor EVSZI vezető 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  és  az  ülést  7.30  perckor  megnyitja. 
Megállapítja,  hogy  a  képviselők  8  fővel,  határozatképes  számban  megjelentek, 
távolmaradását jelezte dr. Miljánovits György képviselő. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Mohai Istvánné és Nagy József Ödön képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Vassné 
Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a  meghívóban szereplő  napirendet,  elmondja,  hogy mindkét 
napirendi  pont  kapcsán a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság fogalmazott 
meg  határozati  javaslatokat,  amelyek  most  a  képviselő-testület  elé  kerültek  elfogadásra. 
Megkérdezi Viplak Tibor EVSZI vezetőt, hogy a második napirendi pont kapcsán a pályázati 
dokumentáció elkészült-e, döntési helyzetben van-e a testület?

Botos Sándor képviselő 7.31 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 9 fő.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy most már dönteni tud a testület, bár ő határozati 
javaslatit nem tud megfogalmazni.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata? Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1.) Szennyvízcsatorna  víziközmű  társulat  megalakításához  munkaerő 
átcsoportosítás és túlmunka finanszírozása

2.) Nemzeti  Diverzifikációs  Program  -  Pályázat  vidéki  települések 
megújítására és fejlesztésére



1.) Szennyvízcsatorna víziközmű társulat  megalakításához munkaerő átcsoportosítás és 
túlmunka finanszírozása

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság 
határozati javaslatát. Elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy a pályázatban sikeresen vegyen 
részt az önkormányzat, ezért támogatja a javaslatot. 

Buza Lajos képviselő 7.32 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 10 fő.

Tóth Dezső  polgármester elmondja,  hogy már beszélt  az óvoda és az iskola vezetőjével, 
illetve Viplak Tiborral a Szolgáltató Intézmény vezetőjével, hogy erre a munkára ajánljanak 
megfelelő embereket. Délután két órakor tartanának számukra egy tájékoztató megbeszélést, 
ahol Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző elmondaná a tennivalókat. 

Gebula Béla Ákos képviselő 7.33 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 11 fő.
 
Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata? Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
446/2009. (XII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy 
munkaerő  átcsoportosítással  és  túlmunkával,  illetve  szükség 
szerint  külső  munkaerő  igénybevételével  végeztesse  el  a 
Víziközmű  Társulat  előkészítéséhez  kapcsolódó 
dokumentumok  összegyűjtését  és  feldolgozását.  A  munka 
ellenértékére  nettó  1.000,-  Ft/ingatlan  összeget  biztosít, 
melynek forrását a 2010. évi költségvetésben szerepelteti.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010.  január  31.  munka  elkészítésével 

kapcsolatban
egyebekben folyamatos

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elnézést  kér  a  késésért.  Elmondja,  hogy  az  érdekeltségi 
hozzájárulás kapcsán utánanézett a vonatkozó jogszabályoknak, de semmi konkrét előírást 
nem talált  erre  vonatkozóan. Általában a rendeletek általánosságban írnak a hozzájárulás 
szabályozásáról,  egyedül  a  38/1995.  (IV.5.)  Korm.  rendelet  egyik  szakasza  az,  amely 
kimondja, hogy amennyiben már csatornával rendelkezők esetében nem a fogyasztók kérik a 
hálózat  korszerűsítését,  fejlesztését,  kapacitás  bővítését,  hanem  kötelező  rájuk  nézve  a 
fejlesztés, akkor nem lehet rájuk vonatkozóan érdekeltségi hozzájárulást kiszabni.

Mohai Istvánné képviselő javasolja, hogy várják meg a szakember állásfoglalását.
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2.) Nemzeti  Diverzifikációs  Program  -  Pályázat  vidéki  települések  megújítására  és 
fejlesztésére

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Viplak Tibornak, az EVSZI vezetőjének.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy a pályázat keretein belül játszótér létrehozására 
szeretnének pályázni. A pályázati anyag beadási határideje a holnapi nap. Az anyagnak a 
nagy része már össze van állítva, még pár dokumentumot kell beszerezni, többek között a 
testületi  határozatra  is  szükség  van.  A pályázat  100%-ban támogatott,  csak az  Áfa-t  kell 
kifizetni.  Elmondja,  hogy  a  bizottság  az  ülésén  úgy  döntött,  hogy  a  helyszín  a  korábbi 
pályázati  anyagnak  megfelelően  a  Hősök  tere  lenne,  az  abban  szereplő  paraméterekkel 
együtt.  Ez  alapján  a  pályázat  teljes  költségvetése  6.660.172,-  Ft  lenne,  és  ebben  szerepel 
1.332.034,- Ft Áfa. Erre vonatkozóan kellene a testületnek döntést hoznia. 

Szörfi  István jegyző  ismerteti  a  határozati  javaslatot:  „Enying  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a  Nemzeti  Diverzifikációs  Program  
keretében a vidéki  települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatásra,  az Enying  
2009 hrsz-ú ingatlanon játszótér létrehozására bruttó 6.660.172,- Ft értékben. A pályázat elnyerése  
esetén az önkormányzat által biztosított önrészt – az áfa összegét  – 1.332.034,-  Ft-ot  a 2010. évi  
költségvetésben biztosít.  Meghatalmazza a polgármestert  a pályázat benyújtására.  Határidő:  2009.  
december 15. Felelős: Tóth Dezső polgármester, Viplak Tibor EVSZI vezető.”

Viplak Tibor EVSZI vezető megjegyzi, hogy a pályázat előfinanszírozott, 2010. októberében 
történik csak kifizetés.

Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  az  elhangzott 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
447/2009. (XII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Diverzifikációs 
Program  keretében  a  vidéki  települések  megújítására  és 
fejlesztésére igénybe vehető támogatásra, az Enying 2009 hrsz-ú 
ingatlanon játszótér létrehozására bruttó 6.660.172,- Ft értékben.

A pályázat  elnyerése esetén az önkormányzat  által  biztosított 
önrészt  –  az  áfa  összegét  –  1.332.034,-  Ft-ot  a  2010.  évi 
költségvetésben biztosít.

Meghatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

3



Gebula  Béla  Ákos képviselő  jelzi,  hogy  megtalálta  az  érdekeltségi  hozzájárulással 
kapcsolatos  jogszabályt,  amelynek  tartalma  alapján  az  a  lényeg,  hogy  ha  igényli  a 
mennyiségi vagy minőségi kapacitásnövekedést a fogyasztó, akkor lehet csak érdekeltségi 
hozzájárulást beszedni.
 
Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és az ülést 
7.44 perckor bezárja. 

Enying, 2009. december 14.

  Tóth Dezső       Szörfi István
polgármester             jegyző

Mohai Istvánné Nagy József Ödön
    hitelesítő          hitelesítő
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